
  

 

Samenvatting besluiten en toezeggingen 
raadsvergadering 21 december 2017 

 

Raadzaal, Raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

Aanwezigen en Afwezigen 
 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer, burgemeester 

Griffier: mevr. E.M.J. van Straaten-Noyons 

Mevr. S.D.A.H. Schenk-Dekkers en de heren A.A.B. Theunis, C.A. Lok, J.A.M. Verbraak en C.A.E.M. van 

Poppel, wethouders. 

De dames: W. Claessens-Vloedgraven (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse Lijst), Mevr. 

M.J.G. Heessels (SP), C.F.G.R. Koenraad (GroenLinks), A.G.A. van den Nieuwenhof-Vleeshouwers 

(CDA), A.W. Oudhof (SP) 

De heren: M. Aygün (CDA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), P.A.M.P. Beesems (Nieuwe Democraten), 

G.A.H.M. Boons (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven (Roosendaalse Lijst), W.C.H. 

Brouwers (VLP), J.C.J.M. van Dorst (Roosendaalse Lijst), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls 

(Roosendaalse Lijst), A. van Gestel (VLP), M.A.C.M.J. van Ginderen (CDA), C.A.J.M. Goossens 

(Roosendaalse Lijst), J.F.A. Heeren (VLP), J.M.M. Hertogh (VLP), C.H.D. Hoendervangers 

(Roosendaalse Lijst), P.R. Klaver (PvdA), A.A.M. Mol (CDA), K.A. Raggers (D66), E.J.C. de Regt 

(Roosendaalse Lijst), A.J. Schijvenaars (Nieuwe Democraten), G.A.W.A. Verhoeven (VVD), 

M.S. Yap (PvdA).  

 

Afwezig: dhr. R. Niehot (Roosendaalse Lijst), dhr. C.G.M. Janssen (Roosendaalse Lijst), dhr. B. Missal 

(SP), mevr. M.C.J. Frijters (VVD), dhr. M.A.K. van Heumen (SP) 

 

1. Opening  
 
De vergadering is geopend om 19:30 uur. 
 
Er is afscheid genomen van mevrouw Claessens-Vloedgraven. Zij heeft tijdelijk het 
raadslidmaatschap waargenomen voor dhr. van der Aa. De vervangingstermijn loopt af op 23 
december 2017 en in verband met de naderende verkiezingen is een tweede verlenging van 
deze tijdelijke vervangingsinvulling niet meer mogelijk. 
 

2. Vaststelling raadsagenda 
 

De agenda is met de volgende wijziging vastgesteld: 
 
De VLP-fractie stelt voor om het raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Tolberg van de B-
categorie (bespreekstuk, agendapunt 6b) naar de A-categorie (hamerstuk) op de agenda te plaatsen. 
Dit vanwege de ambtshalve wijziging die is doorgevoerd naar aanleiding van de 
Commissievergadering van 7 december 2017, waarbij aan de ‘Regels’ is toegevoegd artikel 6.1 onder 
g: geluidswerende voorzieningen en daarbij behorende beplantingen. Het raadsvoorstel wordt in de A-
categorie toegevoegd als agendapunt 5f. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst  van de vergadering van de raad van de gemeente 
Roosendaal van 30 november 2017 
 

De besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 30 november 
2017 is ongewijzigd vastgesteld.  

 



  

 

4. Ingekomen stukken, schriftelijke vragen, Actie- en Motielijst 

A. Lijst van aan de gemeenteraad geadresseerde brieven 
 
Ten aanzien van de afdoening van de lijst ingekomen stukken gericht aan de raad heeft de raad 
zoals voorgesteld besloten.  

 

B. Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen 
 
De volgende aanvullende mondelinge vragen op de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn 
besproken: 
 
 
348-2017 Vragen VLP Binnenstadring Prinsensingel 
Wethouder Lok heeft aangegeven dat er geen levensgevaarlijke situaties door toedoen van het 
college worden gecreëerd. Er is uitgebreid gesproken met en er is instemming van de 
hulpdiensten.  

 
 

336-2017 Vragen VLP Arbeidsmigranten Zonneland 
Wethouder Lok heeft kennis genomen van de opvatting van de VLP-fractie m.b.t. ontbrekende 
communicatie richting omwonenden. 

 
351-2017 Vragen VLP Sluitingsduur horeca 
Ten aanzien van de aanvullende vraag van de VLP met betrekking tot toepassing van het 
gelijkheidsbeginstel op de ’droge horeca’ in de compacte binnenstad, heeft Burgemeester 
Niederer aangegeven: “Gelijke gevallen worden behandeld in de mate waarin ze gelijk zijn en 
ongelijk behandeld in de mate waarin ze ongelijk zijn. Hij neemt aan dat het hier om een 
incidenteel geval gaat en nodigt diegene uit om hierover in contact te treden met de gemeente.  
 

C. Actielijst en Motielijst 
 

Actielijst 
2011-A1 – Project Nieuwe Markt  
In de actielijst staat: “evaluatie wordt verschoven naar de tweede helft 2017”, dit wordt niet 
gehaald. Wethouder Lok heeft aangegeven dat er niet veel geschilpunten meer zijn en dat 
verwacht wordt dat dit eerste kwartaal 2018 kan worden afgerond. 
 
2015-A15 – Cultuurhuis 
Actiepunt 2015-A15 kan van de Actielijst worden afgevoerd omdat deze zaak is afgewikkeld.  
 
2016-A21 – Sluiting Fatimahuis 
De stand van zaken is dat de clubs die gebruik maken van het Fatimahuis kunnen blijven zitten 
totdat er zich een koper aandient.  
 
Motielijst 
- 

5. A-CATEGORIE 
 
Over onderstaande voorstellen is door de raad besloten zonder dat hierover het woord is gevoerd: 
 

a. Voorstel 65  Belastingvoorstellen 2018. 
b. Voorstel 66 Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-

Brabant. 



  

c. Voorstel 67 Plan van aanpak doordecentralisatie taken centrumgemeente. 
d. Voorstel 68 Herstelbesluit bestemmingsplan Bulkstraat. 
e. Voorstel 69 Aankoop Mill Hillplein 
f. Voorstel 71 Vaststelling bestemmingsplan Tolberg 

 

6. B-CATEGORIE 
 

a. Voorstel 70  Actieplan Integrale Veiligheid 
 
Het raadsvoorstel Actieplan Integrale Veiligheid is unaniem aangenomen.  
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 1 Digitale Veiligheid ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht: 
 
Draagt het college op: 

• Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de verschillende partijen met elkaar te 

verbinden op die wijze dat er bredere kennis over het onderwerp en over de wijze hoe om te 

gaan met meldingen en met nazorg ontstaat in alle facetten van de Roosendaalse 

gemeenschap en de raad hierover te informeren. 

 

Motie 1 is met 26 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe 
Democraten en D66) en 4 stemmen tegen (VLP) aangenomen. 
 
De VVD heeft ter vergadering de achterliggende vraag achter de motie nader toegelicht: Ziet de 
portefeuillehouder kans om te kijken of verenigingen of andere instanties kunnen aankloppen bij scholen 
en/of zorginstellingen om de kennis/ervaring die daar is op het gebied van digitale veiligheid te kunnen 
delen? Op basis van deze toelichting heeft portefeuillehouder Niederer aangegeven deze motie zo te 
interpreteren dat hij (in het verband van het basisteam Roosendaal) in de driehoek aan de orde stelt, de 
mogelijkheid/wenselijkheid om per gemeente een bijeenkomst in het kader van digitale veiligheid te 
organiseren met politie en (sport)verenigingen. Als de burgemeester hem zo mag verstaan, dan wil hij de 
motie zo oppakken en uitvoeren.  
 
Tijdens de beraadslaging is motie 2 Ondersteuning VN project Safe Streets ingediend. Met deze motie 
wordt het college verzocht: 
 
Draagt het college op:   

• Het VN- project Safe Streets te ondersteunen door het verkrijgen van inzicht in de 

problematiek en het actief voorkomen en bestrijden van seksuele en anderszins ongewenste 

intimidatie;  

• De Raad voor het einde van deze bestuursperiode te informeren over de voortgang van het 

project Safe Streets in Roosendaal.  

 
Motie 2 is aangehouden. 
Portefeuillehouder Niederer heeft verzocht deze motie aan te houden om hem in de gelegenheid te 
stellen om hierover vooraf ruggenspraak te kunnen houden met betrokken instanties, om te kijken hoe zij 
aankijken tegen het fenomeen ‘Safe Streets’. Portefeuillehouder Niederer heeft aangegeven hierover in 
het eerste kwartaal van 2018 een terugkoppeling aan de raad te kunnen geven. Op basis van deze 
toezegging is motie 2 aangehouden.  
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 3 Proef ‘Buurt Bestuurt’ ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht: 
 
Verzoekt het college  

• Om dit voorjaar een proef van het project ‘Buurt Bestuurt’ te starten in een nader te bepalen 

wijk of dorp;   



  

• De raad uiterlijk in het laatste kwartaal van 2018 te informeren over de voortgang en 

resultaten van de proef zodat bekeken kan worden of ‘Buurt Bestuurt’ ook in andere wijken en 

dorpen ingevoerd kan worden.  

 
Motie 3 is unaniem aangenomen. 
 
Burgemeester Niederer heeft aangegeven met een nader te bepalen buurt en dicht bij het burgerakkoord 
blijvend op het punt van de veiligheid te zullen kijken hoever we daarmee kunnen komen in de 
experimenteerfase. Burgemeester Niederer heeft aangegeven eerst een buurt te zullen uitzoeken en dit 
terug te zullen melden. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 4 Cameratoezicht (Kadeplein) ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht: 
 
Verzoekt het college  

• Wanneer uit de evaluatie volgt dat het project ook na 1 april 2018 wordt verlengd, ook op het 

Kadeplein een camera te plaatsen   

 
Het dictum van motie 4 is tijdens de beraadslaging als volgt gewijzigd:  
 
Verzoekt het college  

• Wanneer uit de evaluatie volgt dat het project ook na 1 april 2018 wordt verlengd, ook op de 

Kade een camera te plaatsen.   

 
De stemming over de gewijzigde Motie 4 is met 15 stemmen voor (VVD, CDA, PvdA, VLP) en 15 
stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) gestaakt. De motie 
zal in een eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht.  
 
Portefeuillehouder Niederer heeft ten aanzien van deze motie aangegeven dat de motie prematuur is en 
dat beter eerst de evaluatie kan worden afgewacht.  
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 5 meedoen aan experiment gereguleerde wietteelt ingediend. Met deze 
motie wordt het college verzocht: 
 
Verzoekt het college:  

• de gemeente Roosendaal aan te melden voor het landelijke experiment met gereguleerde 

wietteelt 

 
Motie 5 is met 8 stemmen voor (PvdA, SP, GroenLinks, D66) en 22 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, VLP en Nieuwe Democraten) verworpen. 
 
Stemverklaring VVD  

De Roosendaalse VVD wil op deze plaats duidelijkheid bieden. Wij willen geen coffeeshops toelaten, niet 
aan de grens, niet in een van de dorpen en niet in onze wijken; Overlast bestrijdt je door overlast te 
bestrijden. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 6 Verbetering openbare verlichting ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht: 
 
Verzoekt het college: 

• Onderzoek te doen naar, en te komen tot, verbetering van de openbare verlichting van met 

name verbindingswegen tussen wijken en dorpen, naburige gemeenten en hotspots van 

criminaliteit. 

• De gemeenteraad daarover te informeren ultimo 1 maart 2018. 

 



  

Motie 6 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en D66) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 7 Ondermijnende criminaliteit. ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht: 
 
Besluit  
De aanpak van ondermijnende criminaliteit een bestuurlijke topprioriteit moet zijn waarbij er een 
langdurige en gecoördineerde bestuurlijke aanpak komt met als leidraad dat “misdaad nooit loont”! Het 
college hiervoor binnen 3 maanden met een uitgewerkt SMART plan van aanpak komt.  
 
Motie 7 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks en D66) verworpen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 8 Bestrijding van drugsoverlast ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht: 
 
Besluit dat:  

• de gemeenteraad van Roosendaal binnen 3 maanden een onafhankelijk en een wetenschappelijk 

onderzoek laat doen naar de voordelen en nadelen van een proef met gereguleerde teelt en 

distributie van cannabis  

• de resultaten van dit onderzoek bepalend zijn voor een effectief beleid inzake bestrijding van de 

drugsoverlast en ondermijnende criminaliteit. 

Motie 8 is met 4 stemmen voor (Nieuwe Democraten en D66) en 26 stemmen tegen ((Roosendaalse Lijst, 
VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, GroenLinks) verworpen. 
 
 

c. Voorstel 72  Herinrichting openbaar gebied Rondom de Nieuwe Markt  

Tijdens de beraadslaging is amendement 1 Beëindigen Binnenstadsdirectie ingediend. Met dit 
amendement wordt het college opgedragen: 

Besluit 
 
Het beslispunt 3: 
 
“voor het continueren van directievoering ten aanzien van de Binnenstad voor het jaar 2018 een 
bedrag van € 200.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve 
“Investeringsimpuls economie, meer specifiek de binnenstad” 
 
Te wijzigen in: 
“De binnenstaddirectie per 1 april 2018 te beëindigen.” 
 
Over dit amendement is hoofdelijk gestemd: 
 
Dhr. Aygün – tegen 
Dhr. van den Beemt – tegen  
Mevr. de Beer – tegen 
Dhr. Beesems –voor 
Dhr. Boons - tegen 
Dhr. Breedveld – tegen 
Dhr. van Broekhoven – tegen 
Dhr. Brouwers – voor 
Mevr. Claessens - voor 
Dhr. van Dorst – tegen 
Dhr. Emmen – tegen 



  

Dhr. Gabriels - tegen 
Dhr. van Gestel –  voor 
Dhr. van Ginderen – tegen 
Dhr. Goossens – tegen 
Dhr. Heeren - voor 
Mevr. Heessels – voor 
Dhr. Hertogh – voor 
Dhr. Hoendervangers -  tegen 
Dhr. Klaver -  voor 
Mevr. Koenraad – tegen  
Dhr. Mol -  tegen 
Mevr. van den Nieuwenhof – tegen 
Mevr. Oudhof – voor 
Stemverklaring  
De SP zal voor dit amendement zijn want wij kunnen op dit moment niet zien wat de taken en 
werkzaamheden van de Binnenstadsdirectie precies zijn en ook niet wat de toegevoegde waarde is 
van de Binnenstadsdirectie. De honorering vinden wij derhalve voor deze functie veel te hoog.  
 
Dhr. Raggers –  tegen 
Dhr. de Regt –  tegen 
Dhr. Schijvenaars – voor  
Dhr. Verhoeven – tegen 
Dhr. Wezenbeek – tegen 
Dhr. Yap – voor 
 
Met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen is amendement 1 verworpen,  
 
 
Het raadsvoorstel Herinrichting openbaar gebied Rondom de Nieuwe Markt is met 26 stemmen voor 
(Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 4 stemmen 
tegen (VLP) aangenomen.  

 
Hierbij zijn de volgende stemverklaringen afgegeven:  
 
Stemverklaring PvdA  
De PvdA kan instemmen met het raadsvoorstel met uitzondering van beslispunt 3 
 
Stemverklaring SP  
De SP  kan instemmen met het raadsvoorstel met uitzondering van beslispunt 3. 
 
Stemverklaring VLP 
Gezien de uitslag van het amendement stemmen wij op alle 3 punten tegen. 
 

7. C-CATEGORIE 
 

a. Schriftelijke vragen 308-2017 en 309-2017 inzake biomineralen. 

 

Tijdens de beraadslaging is motie 9 Kwestie Biomineralenfabriek ingediend. Met deze motie wordt het 
college verzocht: 
 
Besluit 

1. Als gemeenteraad tijdig beroep aan te tekenen bij de bestuursrechter tegen de besluitvorming 

van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal d.d. 1 

november 2017, gepubliceerd op 10 november 2017, met betrekking tot de verleende 

omgevingsvergunning fase 1 (voor het oprichten van een nieuwe inrichting (productiebedrijf 



  

voor de vervaardiging van biomineralen) en omgevingsvergunning fase 2 voor het bouwen 

van een nieuw bedrijf (productiebedrijf voor de vervaardiging van biomineralen)1; 

2. Hiervoor externe rechtsbijstand in te zetten die als bepaaldelijk gevolmachtigde de 

gemeenteraad in rechte kan vertegenwoordigen en in samenspraak met de gemeenteraad 

alle relevante handelingen hiertoe kan en zal verrichten; 

Motie 9 is met 22 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, VLP, SP, D66) en 8 stemmen tegen 
(CDA, GroenLinks en Nieuwe Democraten) aangenomen. 
 
Stemverklaring CDA  
Het is in deze raad al gezegd. Iedereen is tegen de komst van de fabriek maar het CDA zal tegen deze 
motie stemmen. Wij zien geen inhoudelijke argumenten om als raad beroep aan te tekenen. Wij zien dit 
namelijk niet als het juiste en meest effectieve middel om de fabriek tegen te houden. Die ligt immers bij 
de te volgen bezwaarprocedure van de inwoners, zoals wij in eerdere debatten al hebben aangegeven. 
 
Persoonlijke stemverklaring dhr. Mol 

Wat mij betreft zal straks ongetwijfeld blijken dat dit een voorbeeld van verkeerd populisme is en als 
zodanig is dat buitengewoon ongewenst voor de geloofwaardigheid van deze gemeenteraad. Derhalve 
wens ik om die reden tegen deze motie gestemd te hebben.   
 
Stemverklaring GroenLinks 
GroenLinks is niet overtuigd van de kracht van deze motie. Wij geloven veel meer in de kracht van het 
beroep wat de inwoners zelf gaan aanbinden. Het gaat niet meer over: “hou je de fabriek tegen”. Dit is 
een weg waarin GroenLinks eigenlijk geen heil meer ziet, dus wij gaan tegen de motie stemmen, 
hoezeer wij ook tegen een Biomineralenfabriek zijn. 
 
Stemverklaring Nieuwe Democraten 
Er is al veel gezegd over het ja of nee van de komst van de Biomineralenfabriek. Vandaag gaat het 
daar niet over. Het gaat nu over een motie voorliggend. Voor de Nieuwe Democraten is dit ook een 
motie van afkeuring richting het college en om die reden al zullen wij tegen deze motie stemmen.  
 
Stemverklaring VVD 
De motie van de VVD en de Roosendaalse Lijst in februari waarin de raad zich uitsprak tegen afgifte 
van de omgevingsvergunning voor de Biomineralenfabriek maakte een kleine kans, de voorliggende 
motie van de PvdA maakt volgens velen nog een kleinere kans van slagen. Maar hoe klein die kans 
ook is, het belang van de bewoners is zo groot dat de VVD nu ook deze motie zal steunen. 
 
 

b. Raadsmededeling 69-2017 Beleidsnota Integraal Armoedebeleid. 

 
Tijdens de beraadslaging is motie 10 Ervaringsdeskundige professional armoedebestrijding ingediend.  
 
Met deze motie wordt het college verzocht: 

 

Verzoekt het college 

 Om voor een ervaringsdeskundige professional armoedebestrijding specifieke taken en een 
bijbehorende aanstellingsomvang vast te stellen 

 Het extra benodigde budget in 2018 te dekken uit de middelen die horen bij de innovatie in het 
voorliggend veld. 

 

Motie 10 is met 7 stemmen voor (VLP, Groen Links en D66) en 23 stemmen tegen ( Roosendaalse Lijst 
,VVD, CDA, PvdA, SP en Nieuwe Democraten.) verworpen. 

                                                      
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-197018.html 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-197017.html 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-197018.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-197017.html


  

 

Stemverklaring SP  

De SP ziet de meerwaarde van het instellen van de ervaringsdeskundige zeker wel, maar wij vinden 

dat de regie daarvoor toch zeker bij de armoederegisseur moet liggen, vandaar dat wij tegen deze 

motie gaan stemmen.  

 

Tijdens de beraadslaging is motie 11 ‘Hardheidsclausule maatschappelijke ondersteuning’ ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht:  
 
Verzoekt het college: 

 De huidige regelgeving en voorzieningen tegen het licht te houden en waar dit ontbreekt een 
hardheidsclausule op te nemen waarin de gemeente Roosendaal, het college van B&W, in 
uitzonderlijke gevallen kan afwijken van de geldende regelgeving, voor zover toepassing van 
die regelgeving gelet op het belang van de inwoner tot onbillijkheden van overwegende aard 
leidt; 

 
Motie 11 is unaniem aangenomen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 12 Pilot buddynetwerk Armentekort ingediend. Met deze motie wordt 
het college verzocht:  
 
 
Verzoekt het college 

 Het buddyproject armentekort.be als pilot te starten in Roosendaal. 

Tijdens de beraadslaging is het dictum van motie 12 als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college 

 Een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om het buddyproject armentekort.be als pilot 

te starten in Roosendaal. 

De gewijzigde Motie 12 is met 27 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, VLP, SP, Nieuwe 
Democraten en D66.) en 3 stemmen tegen (PvdA en Groen Links.) aangenomen. 
 
Stemverklaring VLP  
Ondanks het gewijzigde dictum, de wethouder was daarnet klip en klaar: als het uitvoerbaar is gaan we 
over tot onmiddellijke uitvoering. Ik denk dat dat ook de grondhouding moet zijn ten opzichte van deze 
motie dus wij zullen dhr. Goossens vanavond blij maken.   
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 13 Meer inzet op regie ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht:  
 
Verzoekt het college 

 Om de extra in deze motie benoemde armoede regietaken toe te voegen aan de opdracht en 

hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit in te zetten;  

 Om het extra benodigde budget voor ambtelijke capaciteit in 2018 indien nodig te dekken uit 

de Risicoreserve Sociaal Domein. 

Motie 13 is met 25 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, VLP, SP, Nieuwe Democraten en 
D66.) en 5 stemmen tegen (VVD en Groen Links.) aangenomen. 
 
 
Tijdens de beraadslaging is motie 14 Helpende hand voor mensen die minder ontvangen ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht:  
 
 

http://armentekort.be/


  

Verzoekt het college 

 De minder ontvangende risicogroepen benoemd in het rekenkamerrapport, voor Roosendaal 
in kaart te brengen en hierop met voorrang een regelingencheck toe te passen en de 
vigerende regelingen, zoals maatwerk, hierop tot uitvoering te brengen. 

 
Tijdens de beraadslaging is het dictum van motie 14 als volgt gewijzigd: 
 
Verzoekt het college 

 De minder ontvangende risicogroepen benoemd in het rekenkamerrapport, voor Roosendaal 
in kaart te brengen en hierop met de armoederegisseur met voorrang een regelingencheck 
toe te passen en de vigerende regelingen, zoals maatwerk, hierop tot uitvoering te brengen. 

 
De gewijzigde Motie 14 is met 17 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, SP en Nieuwe Democraten.) 
en 14 stemmen tegen (VVD, PvdA, VLP, Groen Links en D66.) aangenomen. 

Stemverklaring D66 

D66 onderschrijft de gedachte achter deze motie maar sluit toch aan bij de woorden van dhr. Van 
Gestel en zal deze motie niet steunen.  

Wethouder van Poppel heeft aangegeven de motie te kunnen ondersteunen als deze gekoppeld wordt 
aan de armoederegisseur t.b.v. prioritering.  
 
Tijdens de beraadslaging is motie 15 armoede bestaat echt ingediend. Met deze motie wordt het college 
verzocht: 

Besluit  
Dat het college in januari 2018 een START SMART voorstel maakt waarbij minimaal 10 extra 
medewerkers worden aangesteld en voor de begrote jaarlijkse kosten van in de orde van grootte 1 
miljoen euro de eerste 3 jaar dekking haalt uit de diverse incidentele reserves en vervolgens voor 
september 2018 komt met een dekkingsvoorstel voor de jaren daarna!  

Motie 15 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, Groen Links en D66.) verworpen. 

Tijdens de beraadslaging is motie 16 Aanleg en exploitatie van gemeentelijke “moestuin” ingediend. Met 
deze motie wordt het college verzocht: 
 
Verzoekt het college: 
Onderzoek te doen naar:  
 Het ter beschikking stellen van grond om te komen tot een exploitatie van een gemeentelijke 

moestuin; 

 Het ter beschikking stellen van zaden en planten voor de kweek van groente en fruit, vallend 

binnen de eerste levensbehoefte van mensen; 

 Het voorzien, vanuit het werkplein, in personeel ter begeleiding van de exploitatie; 

 De bereidheid van uitkeringsgerechtigden een taak op zich te nemen om deel te nemen in de 

exploitatie, en als vergoeding voor de inzet de opbrengst van de moestuin te verkrijgen; 

 Het overschot aan producten ter beschikking te stellen van de voedselbank. 

Motie 16 is met 2 stemmen voor (Nieuwe Democraten) en 28 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, 
CDA, PvdA, VLP, SP, Groen Links en D66.) verworpen. 

 

 



  

8. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal op 25 
januari 2018 

 

De griffier,      De voorzitter,  


